
   

Příloha 3 

Jednací řád Grémia České ceny za 

architekturu 

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

Grémium České ceny za architekturu (dále jen „Grémium“) je jedním z orgánů České 

ceny za architekturu (dále jen „Cena“). 

 

Článek 2 

Působnost Grémia 

1. Základní činností Grémia je  

a) dohled nad dodržování Statutu Ceny jednotlivými orgány a jejich členy; 

b) určování dramaturgické koncepce Přehlídky včetně slavnostního galavečera; 

c) nominace děl a osob na udělení ocenění za výjimečný počin a stanovení počtu 

těchto ocenění udělovaných v příslušném ročníku; 

d) rozhodování o udělení mimořádných cen. 

2. Grémium je usnášeníschopné, jestliže je přítomna alespoň polovina jeho členů.  

3. Grémium rozhoduje prostou většinou přítomných členů, v případě rovnosti počtu 

hlasů rozhoduje hlas předsedy. Každý člen Grémia má pouze jeden hlas. V případě 

nebezpečí z prodlení může předseda Grémia rozhodnout o hlasování per rollam. 

4. Grémium zasedá dle potřeby tak, aby mohlo řádně vykonávat své povinnosti. Jeho 

zasedání svolává a zpravidla i řídí předseda Grémia. Zasedání Grémia jsou neveřejná. 

5. Za účelem dohledu se mohou členové Grémia obracet na členy jiných orgánů Ceny 

s dotazy a mohou od nich žádat podklady. Členové jednotlivých orgánů mají 

povinnost těmto žádostem vyhovět; členové poroty žádosti nesmí vyhovět, týká-li se 

žádost informace, komu bude udělena Cena nebo čestné označení Finalista před 

vyhlášením výsledků. 

6. Shledá-li Grémium porušení Statutu, předseda Grémia bez zbytečného odkladu 

vyrozumí představenstvo ČKA a navrhne mu řešení takového porušení.  

7. O své činnosti Grémium průběžně vyhotovuje stručné zprávy, které předkládá 

představenstvu ČKA. 

8. Administrativu spojenou s působností Grémia vykonává Kancelář ČKA. 

 

Článek 3 

Členství v Grémiu 

1. Grémium má nejméně pět členů. 

2. Členství v Grémiu vzniká jmenováním na dobu neurčitou s možností odvolání. 

3. Členy Grémia jmenuje a odvolává představenstvo ČKA. Se jmenováním musí daný 

člen vyslovit předem souhlas. 

4. Jmenování členem Grémia oznámí jmenovanému členovi Kancelář ČKA. 

5. Členství v Grémiu není slučitelné s členstvím v AČA  nebo v porotě. 

 

 



   

 

 

 

 

Článek 4 

Práva a povinnosti členů 

1. Členové Grémia mají zejména tato práva  

a) účastnit se zasedání Grémia, 

b) hlasovat na zasedání Grémia, 

c) volit a odvolávat předsedu Grémia, 

d) navrhovat představenstvu ČKA členy poroty, 

e) navrhovat představenstvu ČKA členy AČCA, 

f) navrhovat představenstvu ČKA vyhlášení příslušného ročníku Ceny, 

g) nominovat díla a osoby na udělení ocenění za výjimečný počin a stanovit počet 

těchto ocenění udělených v příslušném ročníku, 

h) rozhodovat o udělení mimořádných cen, 

i) žádat po jednotlivých orgánech Ceny a jejich členech o podklady a odpovědi na 

otázky. 

2. Členové Grémia mají zejména tyto povinnosti 

a) řídit se Statutem Ceny a tímto jednacím řádem, 

b) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit řádný průběh Ceny, 

c) povinnost mlčenlivosti. 

 

Článek 5 

Předseda Grémia 

1. Členové ze svého středu volí předsedu.  

2. Předseda je zvolen na zasedání Grémia prostou většinou hlasů všech členů.  

3. Funkční období předsedy je vždy pro příslušný ročník ceny. Funkci předsedy lze 

vykonávat i opakovaně. Předseda reprezentuje Grémium navenek i ve vztahu 

k ostatním orgánům Ceny. Předseda vykonává i další činnosti stanovené v tomto 

jednacím řádu nebo ve Statutu Ceny.  

4. Za činnost Grémia předseda odpovídá představenstvu ČKA. 

 

Článek 6 

Postup při nominaci na ocenění za výjimečný počin 

 

1. Grémium shromažďuje nominace na ocenění za výjimečný počin od členů AČCA a 

zároveň předkládá své vlastní nominace. 

2. Každý člen Grémia může nominovat díla a/nebo osoby, které by dle jeho názoru měly 

obdržet ocenění za výjimečný počin. 

3. Celkový seznam děl a osob nominovaných na ocenění z výjimečný počin, jak ze 

strany členů Grémia, tak ze strany členů AČCA, schvaluje Grémium a takto schválený 

seznam poté předává AČCA k výběru oceněných děl a osob. 

4. Grémium na podkladě seznamu nominovaných vždy určí počet děl a/nebo osob, 

kterým bude ocenění za výjimečný počin pro daný ročník Ceny uděleno, toto své 

rozhodnutí sdělí AČCA spolu s předáním schváleného seznamu nominovaných. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Článek 7 

Postup při rozhodování o udělení mimořádné ceny 

 

1. Grémium přijímá nominace partnerů na udělení mimořádných cen. 

2. Po ukončení nominací Grémium rozhodne o udělení mimořádných cen. 

3. Počet mimořádných cen udělovaných Grémiem pro aktuální ročník je plně na 

rozhodnutí Grémia a není nijak omezen. 

 

 

Článek 7 

Účinnost jednacího řádu 

Tento jednací řád nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení představenstvem ČKA. 

 


